Fire viktige asylpolitiske saker høsten 2017
1. Hente flere kvoteflyktninger og relokaliserte asylsøkere til Norge
Rekordmange mennesker, over 65 millioner, er på flukt. Ankomstene av asylsøkere til Norge er
samtidig rekordlave, til tross for den global flyktningkrisen. I en slik situasjon bør vi ta ansvar, og
hente hit flere mennesker med beskyttelsesbehov.
Syria-forliket om kvoteflyktninger gjelder til og med 2017. Det er ikke avklart hvor mange
kvoteflyktninger Norge skal ta imot fra 2018. Også avtalen med EU om relokalisering av asylsøkere
fra Italia og Hellas avsluttes i 2017.
Norge bør ta imot 5000 kvoteflyktninger årlig i 2018 og 2019, og bidra til felles håndtering av
situasjonen for asylsøkere i Europa, gjennom å tilby relokalisering av 1500 asylsøkere fra land med
særlig høye ankomster.

2. Stanse bruken av midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere
Nesten halvparten av de enslige mindreårige – 354 ungdommer så langt i år – får opphold kun til fylte
18 år. Dette er en kraftig økning sammenlignet med tidligere år, da i gjennomsnitt fire prosent av de
enslige mindreårige fikk midlertidig opphold. Utryggheten og belastningen midlertidigheten
medfører, gjør situasjonen kritisk for mange av ungdommene. Det rapporteres om dårlig psykisk
helse, selvskading og selvmordsforsøk. Nesten halvparten av de mindreårige som har fått midlertidig
opphold har forsvunnet, uten at norske myndigheter vet hvor de har blitt av.
Det er ikke sannsynliggjort at midlertidige oppholdstillatelser fører til at færre barn legger ut på flukt
alene. Dagens praksis er i strid med stortingsflertallets ønske om ikke å utvide bruken av midlertidige
tillatelser.

3. Stanse praksisen med å trekke tilbake flyktningstatus på grunn av endrede forhold i
hjemlandet
Flyktninger som har bodd flere år i Norge, kan miste oppholdstillatelsen og sendes tilbake til
hjemlandet, dersom sikkerhetssituasjonen der blir varig og stabilt forbedret (opphør av
flyktningstatus). Regjeringen har instruert forvaltningen om å praktisere den eksisterende «kan»bestemmelsen om mulig opphør av flyktningstatus i utlendingsloven som en «skal»-bestemmelse.
Dette skaper stor usikkerhet for mange mennesker med behov for trygghet og forutsigbarhet.
Foreløpig er det aktuelt å trekke tilbake flyktningstatus i 1600 saker. De aller fleste gjelder somaliere
som kom til Norge mellom 2012 og 2014.
Regjeringen har instruert utlendingsmyndighetene om en praksis som på en rekke punkter er i strid
med FNs tolkning av Flyktningkonvensjonen og forvaltningsrettslige regler. FN har sendt brev til
norske myndigheter med klare advarsler mot praksisen. Dette er et område hvor Norge leder an
internasjonalt i å svekke flyktningers rettigheter.
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4. Styrke rettshjelpstilbudet i asylsaker
De siste årene er det gjennomført kraftige innstramminger i regelverk og praksis på asylområdet. I en
slik situasjon er et godt rettshjelpstilbud en forutsetning for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet.
Asylsøkere må ha tilgang til informasjon, veiledning og rettshjelp gjennom hele asylprosessen,
inkludert reell mulighet for å ta prinsipielt viktige saker til domstolen.
For å ivareta asylsøkernes rettshjelpsbehov, er det nødvendig å styrke bevilgninger til øremerkede
rettshjelpstiltak.

For mer informasjon, kontakt fungerende politisk rådgiver Mona Reigstad Dabour:
mona.reigstad.dabour@noas.org / 480 22 166
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